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ПРИЧИНИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ У СУСПІЛЬСТВІ 

 

 Проблема напруженості є складовою частиною проблеми конфліктності у 

суспільстві. Конфліктною є вже ситуація усвідомлення ворожості, ціннісної 

несумісності, шкідливості, неврахування інтересів одного соціального суб'єкта 

іншим, тобто ситуація соціальної напруженості. Соціальну напруженість можна 

визначити як ситуацію перцепції, усвідомлення несумісності інтересів 

соціальних груп, яка може бути розв'язана, з точки зору групової свідомості цих 

соціальних спільнот, лише шляхом конфлікту. По сферам відносин між 

конфліктуючими сторонами виділяються наступні чинники:політичні, 

військові, економічні, фінансові, митні та інші.  

 На рівень і характер соціальної напруженості в Україні помітно 

впливають економічні реформи, основу яких складає приватизація державних 

підприємств. Адже процеси реформування економіки, як правило, протікають 

досить болюче, їхні позитивні наслідки виявляються у більш пізні терміни, тоді 

як у перші роки їхнього проведення вірогідними є економічна депресія, 

зростання безробіття і зниження доходів більшості населення, посилення 

майнової диференціації. Наслідком економічних труднощів, пов'язаних з 

процесами економічного реформування, можуть бути, по-перше, відмова 

населення від підтримки реформ взагалі; по-друге, соціальні конфлікти, що 

відбуваються у процесі їхнього проведення. Економічні конфлікти у 

демократичному суспільстві є перманентним явищем і, як правило, 

відбуваються на локальному рівні. Однак у ситуації, якщо економічні причини 

виступають тлом для ідеологічно вмотивованих виступів протесту, останні 

здатні стати чинником соціально-політичної дестабілізації, і як результат - 

трансформацій у суспільстві, як деструктивних, так і конструктивних. 

Несприятливе економічне становище значних прошарків населення здатне 

також бути причиною поширення в громадській свідомості радикальних 

ідеологічних концепцій. 



 Протягом практично всього періоду реформування тривалі затримки 

заробітної плати були головним чинником соціальної напруженості. Якщо 

неплатежі в цілому - це переважно економічне і фінансове явище, то затримка 

заробітної плати і пенсій мають у першу чергу соціальне-економічне, політичне 

і психологічне значення. 

 Причиною посилення соціальної напруженості може бути зростання 

злочинності та корупції. Україна належить до країн, у яких поширилася 

організована злочинність. Економічні, соціальні негаразди, низькі темпи 

реформування суспільства, відсутність належної профілактичної роботи, ще 

недостатня ефективність діяльності правоохоронних та інших державних 

органів, а також наявність серйозних прогалин у законодавстві з питань 

боротьби зі злочинністю, насамперед з її організованими формами та 

корупцією, створюють передумови криміналізації суспільства, що 

безпосередньо впливає на діяльність митних органів. 

 Державна політика, спрямована на зниження соціальної напруженості в 

сфері трудових відносин, повинна бути спрямована на становлення системи 

соціального партнерства, що несе в собі потенціал збалансованості і 

стабільності. 

 Слід зазначити, що для демократичного суспільства наявність певного 

рівня соціальної напруженості є станом нормальним, що обумовлено вільним 

поширенням у ньому ідей, часто альтернативних, можливістю рефлексії 

групових інтересів і боротьби груп на захист цих інтересів. За таких умов дії 

державної влади повинні бути спрямовані на сприяння дотриманню різними 

сторонами цивілізованих форм боротьби та політичної конкуренції, 

недопущення виникнення гострих конфліктів, які матимуть дестабілізуючі та 

руйнівні наслідки. 


